Mirva Lahtimaa

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

ARLA FINLAND

Kvalitetsprogram

Arla Pohjois-Suomi

Arla Itä-Suomi
   1   

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

Till våra producenter...........................................................................................................4
Arla Finland Kvalitetsprogram, innehåll.....................................................................5
1. FODER OCH VATTEN..................................................................................................7
1.1. Produktion och anskaffning av foder.................................................................7
1.2. Utfodring.........................................................................................................................8
1.3. Konservering/torkning och lagring av foder..................................................9
2. BESÄTTNING...................................................................................................................9
2.1. Djurens välfärd..............................................................................................................9
2.2. Friska djur..................................................................................................................... 11
2.3. Medicinering av djuren.......................................................................................... 12
3. MJÖLKGÅRDEN........................................................................................................... 14
3.1. Allmänt ......................................................................................................................... 14
3.2. Behandling och bevaring av mjölk................................................................... 15
3.3. Mjölktanken................................................................................................................ 17
3.4. Mjölkningsanläggning............................................................................................ 19
3.5. Mjölkning...................................................................................................................... 21
3.6. Mjölkproduktionsbyggnader............................................................................... 22
3.7. Smittskydd...................................................................................................................23
3.8. Djurskötare och avbytare...................................................................................... 26
4. MILJÖN............................................................................................................................. 26
5. BEREDSKAP..................................................................................................................30
5.1. Rutiner för avvikande situationer......................................................................30
5.2. Ersättning för mjölk som inte hämtas.............................................................32
6. HÄMTNING AV MJÖLK.............................................................................................32
6.1. Nya produktionsbyggnader och utvidgningar............................................32
2  

Harri Nurminen

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

6.2. Framfartsväg, lastningsplats och mjölkens behandlingsoch bevaringsutrymmen......................................................................................32
6.3. Mjölktank.....................................................................................................................34
6.4. Bufferttank och extratank.................................................................................... 35
6.5. Hämtningspraxis.......................................................................................................36
6.6. Hämtningsfrekvens och mjölkens ålder........................................................ 37
6.7. Hämtningstid.............................................................................................................. 37
7. MJÖLKENS SAMMANSÄTTNING OCH KVALITET..................................... 37
7.1. Provtagning.................................................................................................................38
7.2. Betalningsgrundande prover...............................................................................38
7.3. Mjölkens sammansättning och kvalitetsprissättning..............................38
7.4. Definiering av sammansättningen................................................................... 39
7.5. Kvalitetsbestämmelserna..................................................................................... 39
7.6. Övriga analyser...........................................................................................................40
7.7. Rapportering av analysresultat........................................................................... 41
7.8. Producenttjänster.................................................................................................... 41
8. UPPFÖLJNING AV ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM................ 42
8.1. Kompanjonskapsbesök enligt kvalitetsprogrammet............................... 42
8.2. Skadestånd.................................................................................................................. 43
8.3. Överklagande............................................................................................................. 45
8.4. Uppföljning av mjölkens kvalitet....................................................................... 45
8.5. Återupptagning av hämtningen efter avbrott............................................. 45
9. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM HAR GRANSKATS........................46
17.5.2018
   3   

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

Till våra producenter
Arla Finland-samarbetsgruppens Kvalitetsprogram för mjölkproduktion omfattar de mål
och krav, som är nödvändiga på en mjölkgård för produktion av mjölk av hög kvalitet.
Kvalitetsarbetet omfattar hela produktionskedjan, från åkern till konsumentens bord
och hela produktionskedjan från mjölkproduktion till insamling och förädling av mjölken.
Högklassiga råvaror är grunden för mjölkprodukter, så alla gårdar måste förbinda sig vid
kvalitetsarbetet.
Arla Finland-samarbetsgruppens Kvalitetsprogram grundar sig på kvalitetsprogrammet
Arlagården, som används i bl.a. Sverige, Danmark och Tyskland. Arla Finlands Kvalitetsprogram uppdateras kontinuerligt med beaktande av ändringar i lagstiftning och god praxis.
En uppdaterad version finns på webbplatsen www.arla.fi.

Arla Finland Kvalitetsprogram för mjölkproduktion
Kvaliteten på den mjölk som produceras på gårdarna är grunden för mejeriprodukter av
hög kvalitet. Kvalitetsprogrammet grundar sig på fyra hörnstenar inom mjölkproduktion.
Mjölkens sammansättning
Mjölkens sammansättning motsvarar kundens önskemål och behov.
1. Mjölken ska ha en naturlig sammansättning av fett, protein, mineraler och andra
viktiga ämnen.
2. Mjölken ska ha en god och frisk smak.
Livsmedelssäkerhet
Vi producerar trygga livsmedel för konsumenterna, kvalitetsarbetet börjar på gården.
1. Mjölk av hög hygienisk kvalitet produceras med hjälp av omsorgsfull och
yrkeskunnig mjölkhantering.
2. Genom ansvarsfull verksamhet och framförhållning sörjer vi för att mjölken
inte innehåller främmande ämnen eller rester av främmande ämnen.
Djuromsorg
Vi tar hand om djurens välfärd och naturliga behov.
1. Djuren ska vara friska.
2. Djurens livsmiljö och utfodring ska fylla artspecifika krav.
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Miljöhänsyn
Våra gårdar beaktar miljöaspekter.
1. Gårdarna ska i sin verksamhet värna om miljön och naturens mångfald.
2. Användningen av näringsämnen och kemikalier ska grunda sig på konstaterat
behov och den eftersträvade skördenivån.

Arla Finland Kvalitetsprogram, innehåll
Kvalitetsprogrammet är uppdelat i ämnesområden och innehåller en beskrivning av
följande huvudpunkter:
• 	Väsentliga lagkrav som gäller för livsmedelsproduktion/primärproduktion
• 	Branschens nationella krav
• 	Rekommenderade verksamhetssätt
Varje rubrik innehåller en motivering och beskrivning av kravet. Dessa minimikrav är
skrivna i fet stil och de är grupperade enligt följande:
• 	Lagkrav (röd)
• 	Branschkrav eller krav från Arla Finland (blå)
• 	Arla Finlands rekommendation (grön)
Kvalitetsprogrammet behandlar inte all lagstiftning som en mjölkgård måste följa.
Parallellt med Kvalitetsprogrammet kan man använda det egna mejeriets kvalitetshandbok, där det finns gårdsspecifika anvisningar och metoder som tillämpas i produktionen.
Dessutom utnyttjas Finlands mejeriförenings material och anvisningen Maidontuotannon
hyvät toimintatavat (God praxis inom mjölkproduktionen).
En beskrivning av gårdens funktioner ska ställas upp för egenövervakning.
Livsmedelslagen
Dokumentation
Avsikten med dokumentationen är att påvisa att föreskrifter efterföljs. Dokumentationen
granskas bland annat vid mjölkhygienkontroll och myndigheternas övervakningar. Den
uppdaterade anvisningen Guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion innehåller en förteckning över befintliga krav på dokumentation och tidsfrister för bevarande
av dokumenten och den finns på Mavis webbplats http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Maatalouden-kirjaamisvaatimukset.aspx
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Dokumentationen kan omfatta t.ex. foderräkningar och forsedlar. En modellblankett för
dokumentationen kan laddas ner från producentsidan eller begäras av producenttjänsterna.

Producentens ansvar
Producenten ansvarar för att lagen efterföljs på gården.
Gård som inleder mjölkproduktion ska registrera sig som primärproducent före
mjölkproduktionen inleds och före gården kan leverera mjölk till mejeriet.
Livsmedelslag
Verksamheten på gården måste uppfylla Kvalitetsprogrammet före uppsamling av
mjölk kan inledas.
Arla Finlands krav
Mejeriet informeras i god tid om förändringar i hämtningsförhållanden för att trygga
mjölkuppsamlingens smidighet och ekonomi. T.ex. om man övergår från två mjölkningar
till tre eller till automatisk mjölkning.
Arla Finlands krav
Kvalitetsprogrammets och lagens krav beaktas då man planerar en byggnadsinvestering,
reparation eller ändringar i hämtningsområdet.
Mjölkproducenten ansvar för skicket på framfartsvägen till gården, mjölkhanterings- och
mjölklagerutrymmet samt för att det är tryggt för mjölkbilens förare att arbeta på dessa
områden. Då nya produktionsbyggnader planeras, är målet för gårdens trafikarrangemang
ställt vid att hämtningen av mjölk ska kunna utföras av lastbil med släp..
Det är mjölkproducentens ansvar att kontakta både veterinär och mejeri vid misstanke
om risk för livsmedelssäkerhet eller djurens hälsa, till exempel i form av dåligt foder eller
djur med smittsamma sjukdomar.
Lagstiftning om livsmedelshygien
Arla Finland samarbetsgruppen
Arla Oy			
Arla Oy Pohjois-Suomi / Ranuan Meijeri
Kaustisen Osuusmeijeri
Limingan Osuusmeijeri
Porlammin Osuusmeijeri
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1. Foder och vatten
Foder och vatten av bra kvalitet är en förutsättning för friska och välmående kor, som
levererar mjölk av god kvalitet.
1.1. PRODUKTION OCH ANSKAFFNING AV FODER
1.1.1 Det används endast foder som är godkänt enligt lagstiftningen.
Foderlagen
Kravet gäller hemmaproducerade och köpta foder. Fodret får inte innehålla
animaliskt protein, till exempel kött-, ben- och fiskmjöl. Om producenten
importerar foder, ska producenten registrera sig i Eviras system och lämna
förhandsanmälan om importen.
Allt inköpt foder köps in endast av godkända eller registrerade foderleverantörer (ETT:s positivlista). Enligt foderlagen ska mjölkproducenter
registrera sig i Eviras register som aktör inom foderbranschen. Också då
man skaffar hemmaproducerade foder utanför gården, ska leverantören
vara anmäld som primärproducent inom foderbranschen.
Foder som används, skaffas till gården eller säljs från gården ska dokumenteras. Av bokföringen ska framgå fodrets namn eller karaktär, säljarens uppgifter, leveransdag samt lageridentifikation. Kvitton på inköp och försäljning
utgör tillräcklig dokumentation tillsammans med anteckningarna i den
skiftesvisa bokföringen.
JSM:s förordning om aktörer inom foderbranschen
1.1.2 Allt foder som används ska vara av god kvalitet.
Foderhygienförordningen, JSM:s förordning om aktörer inom foderbranschen
Detta krav har som syfte att säkra fodrets goda hygieniska kvalitet och att
undvika att främmande ämnen och oönskade substanser hamnar i fodret
och blir en del av livsmedelskedjan. Skadliga för människor och djur är till
exempel toxiner som beror på felaktig lagring eller dioxiner, som kan ha
kontaminerat fodret under tillverkningsprocessen. Detta krav gäller också
livsmedelsindustrins och foderindustrins biprodukter samt spannmål som
köps till gården av andra producenter. Det är bra att låta analysera hemmaproducerat foder, så som ensilage, för att verifiera att bärgningen har lyckats
och för planering av utfodringen. Foderanalysresultaten fogas till foderbokföringen.
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1.1.3 Allt inköpt foder köps in från registrerade foderleverantörer som redovisar
de enskilda foderråvarorna.
Foderlagen
Med inköpt foder menas både foderråvaror, foderblandningar (tillskott),
mineralfoder och mjölkersättning. Spannmål är undantaget från detta krav,
och kan köpas från andra lantbruk eller andra aktörer.
1.1.4 Genmodifierade foder eller foder som innehåller soja får inte användas vid
utfodring av mjölkkor.
Arla Finlands krav
1.2. UTFODRING
Djuren får foder och vatten av god kvalitet och i tillräckliga mängder
Djurskyddslagen
Hela boskapen ska ha tillgång till tillräcklig mängd foder och vatten av god kvalitet.
Boskapen ska utfodras utgående från produktionsfas eller tillväxtfas. Mjölkkornas
konditionsklass ska motsvara produktionsfasen. Ungnötens vikt och konditionsklass
ska motsvara deras ålder och tillväxtmålsättning.
Kalvarna ska få foder och vatten minst två gånger per dag. Alla kalvar ska ha fri tillgång
till vatten. Hö-, foder- och andra utfodringshäckar ska placeras så, att alla kalvar kan nå dem.
Statsrådets förordning om förhållanden om djurstall för nötkreatur, Djurskyddslagen
Klortillsats i vatten som används som dricksvatten för nötkreatur är tillåtet endast av
välgrundade orsaker och enligt miljöhälsovårdens anvisning.
1.2.2 Foder som kan påverka mjölkens kvalitet negativt ges inte till
mjölkkor.
Arla Finlands krav
Foder som kan påverka mjölkens lukt och smak negativt bör undvikas.
Sådana foder är till exempel foderkål samt livsmedelsindustrins biprodukter
så som kålhuvuden och skalrester av lök. Feljäst eller förskämt foder kan
förorsaka bismak i mjölken och försämra mjölkens hållbarhet (t.ex. cereuseller smörsyrabakteriernas sporer). Betad spannmål får inte användas för
utfodring av nötkreatur. Karenstiderna ska följas i fråga om foderväxter som
används för utfodring av boskapen.
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1.3. KONSERVERING/TORKNING OCH LAGRING AV FODER
1.3.1 Konservering/torkning, lagring och uttagning av foder på gården sker på
sådant sätt att foderkvaliteten inte försämras.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel,
Arla Finlands krav
Fodret får inte förorenas med jord, gödsel eller andra oönskade ämnen som
kan skämma fodrets kvalitet. Var särskilt uppmärksam på kvaliteten och
hållbarheten vid användning av biprodukter från livsmedelsindustrin.
Användning av foderkonserveringsmedel rekommenderas för att säkra
fodrets kvalitet. Användningen av foderkonserveringsmedel blir ännu
viktigare då drivningsförhållandena är svåra.
Foderutrymmen och utrustning underhålls och hålls rena. Förvara allt foder
säkert och väl skiljt från bekämpningsmedel.
Foderförråden skyddas från skadedjur och fåglar. Bl.a. fåglars avföring
utgör en betydande salmonellarisk i foderförråd och djurstall. Foder som
är avsedda för andra djurarter, vilka kan innehålla animalieprodukter, får
inte blandas eller förväxlas med foder för nötkreatur. Primärproduktionsförordningen förutsätter en plan för bekämpande av skadedjur och planen
är en del av beskrivningen av gårdens egenövervakning.

2. Besättning
Djur som mår bra är en förutsättning för att kunna leverera mjölk av hög kvalitet.
Producenten når bästa resultaten genom att sörja för djurens hälsa och välfärd. Djuren
ska ha det bra på gården hela livet, från födsel till slakt. Läkemedel används endast vid
behandling av konstaterad sjukdom enligt veterinärens anvisningar.
2.1. DJURENS VÄLFÄRD
2.1.1 Kalvar och alla nötkreatur som hålls bundna måste kontrolleras minst
två gånger per dag. Djur på bete ska också kontrolleras regelbundet.
Man ska ta väl hand om alla djur.
Förordning om skydd av nötkreatur, djurskyddslagstiftningen
Djuren ska utfodras, vattnas och tillses så att deras artspecifika behov täcks.
Djurens artspecifika beteende främjas genom att främja gruppuppfödning av
kalvar och ungnöt. Sjuka djur och djur som rehabiliteras ska skötas enligt
behov.
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De nyfödda kalvarna ska få råmjölk genast efter födseln, dock senast inom
sex timmar och de ska ha goda förhållanden. Kalvar som är mindre än två
veckor gamla ska ha tillgång till en liggplats med rikligt torrströ.
Kalvar ska ha möjlighet att se och ha direkt kontakt med andra kalvar också
då de är i enskilda boxar. Endast kalvar som är yngre än 8 veckor får hållas i
enskilda boxar utan medicinskt grundade skäl.
2.1.2 Kalvarna bedövas och lugnas vid avhorning.
Arla Finlands rekommendation
Avhorning, dvs. förstörande av hornanlagen genom upphettning eller
nedfrysning är tillåtet för mindre än 4 veckor gamla kalvar, då åtgärden
utförs av en person med tillräcklig yrkesskicklighet.
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
Kalvarna ska lugnas, lokalbedövas och få smärtlindring före avhorning.
Avhorningen kan utföras av djurskötare eller veterinär efter att en veterinär
har utfört anestesin. Uppgifterna om medicinering av djuret ska antecknas i
djurkort eller annat register.
2.1.3 Djuren och deras liggplatser hålls rena, klövarna granskas tillräckligt
ofta och vårdas vid behov.
Statsrådets förordning, EU:s hygienförordning
Djurens juver hålls rena. Djurens päls och klövar vårdas regelbundet
och vid behov befrias från yttre parasiter.
2.1.4 Betesgång och fri rastning rekommenderas, eftersom det är nyttigt för
boskapens hälsa och välmående.
Arla Finlands rekommendation
Mjölkkor samt kvigor som hålls uppbundna, ska under minst 60 dagar
släppas på bete eller beredas någon annan ändamålsenlig plats för
rastning under perioden 1.5–30.9.
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
Djur på bete i landskapet vittnar om regional och ansvarsfull mjölkproduktion.
Djurens välmående är viktigt. Det är inte vettigt att ha djur på bete om vädret
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gör att det är svårt eller farligt. I undantagsfall, då rutter och beten blir leriga
under regniga perioder, bedömer man situationen. På det sättet undviker
man hälsoproblem och onödiga risker för djuren.
2.2. FRISKA DJUR
2.2.1 Gården deltar i ett förebyggande djurhälsoprogram samt deltar i en
löpande uppföljning av produktionen.
Arla Finlands rekommendation
Deltagande i uppföljningssystemet för djurhälsa Naseva underlättar gårdens
och andra intressenters arbete för skapande av kedjeinformation. Produktionsuppföljning stöder förädlingsarbetet och individuell skötsel av djuren.
2.2.2 Producenterna ska utveckla djurens hälsovård i samarbete med
veterinär eller specialiserad rådgivare.
Arla Finlands rekommendation
2.2.3 Vid misstanke om patologisk sjukdom bland djuren, ska man kontakta
veterinär och i samarbete med veterinären granska hela besättningens
hälsotillstånd och förhållanden.
Arla Finlands krav
Producenten måste informera mejeriet om sjukdomen kan spridas till
exempel via avhämtning av mjölk.
2.2.4 Avelsarbetet tar utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, där hänsyn tas
till djurens hållbarhet, hälsa och produktionskapacitet.
Arla Finlands rekommendation
2.2.5 Avelsstrategier genomförs utan tillämpande av genetisk manipulation eller
kloning eller teknologier som kan jämföras med genetisk manipulation eller
kloning.
Arla Finlands krav
2.2.6 När levande djur lämnar gården sker detta med hänsyn till lagar och
förordningar. Djur slaktas endast vid auktoriserade slakterier. Slakt för eget
behov och avlivning av sjuka djur kan utföras på gården, då arbetet utförs
av yrkeskunniga personer med sakenlig utrustning.
Lag och förordning om djurtransporter, djurskyddslagen
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2.3. MEDICINERING AV DJUREN
2.3.1 Läkemedel förvaras säkert.
Lag om medicinsk behandling av djur
Mediciner ska förvaras så, att de inte kan kontaminera foder eller mjölk.
Mediciner får inte förvaras i tankrummet eller de utrymmen där djuren
vistas. Det rekommenderas att läkemedel förvaras i låsta skåp.
2.3.2 Djuren behandlas enbart med registrerade och godkända läkemedel, homeopatiska läkemedel och naturläkemedel där innehåll och effekt är kända.
Läkemedelslag
Endast godkända läkemedel som veterinär har ordinerat för vård av ifrågavarande
sjukdom får användas vid medicinering av djur. All användning av läkemedel ska
dokumenteras i läkemedelsjournalen, som ska bevaras 5 år. Recept och en skriftlig
utredning av överlåtelse av läkemedel ska bevaras i anslutning till läkemedelsjournalen. Vårdprodukter som inte är ordinerade av veterinär (t.ex. örtpreparat), ska
vara godkända för produktionsdjur. Tillverkaren av produkten ansvarar för dess godkännande och innehåll. Förpackningens etikett eller varudeklaration ska bevaras.
2.3.3 Gården säkerställer att mjölk från behandlade kor inte levereras till mejeriet
före karenstiden har löpt ut och före mjölken har konstaterats vara fri från
läkemedel med Delvo-test. Testresultatet ska antecknas. Behandlade kor är
tydligt märkta och mjölkas sist, med särskild utrustning eller för hand eller
med anordningar som rengörs omedelbart efter mjölkning av de medicinerade
djuren. Mjölken från medicinerade djur bevaras separat.
Förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung, Arla Finlands krav
Djur som har behandlats med antibiotika markeras omsorgsfullt och synligt.
Särskild omsorgsfullhet krävs vid automatisk mjölkning. Djuren ska markeras och
antecknas i det automatiska mjölkningssystemet före den första medicineringen.
På gårdar med automatisk mjölkning är det bra att mjölka medicinerade djur
under övervakning. Medicinerade djur markeras t.ex. med band kring benen eller
färgspray. De medicinerade djuren ska vara markerade under hela karenstiden.
Medicineringen och karenstiden följs upp för att säkra att mjölk med
läkemedelsrester inte förorsakar förorening av tankmjölken. Karenstiden
förlängs, om kons produktion är exceptionellt låg under behandlingstiden.
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Det rekommenderas att medicinerade kor mjölkas sist på gårdar med mjölkningsstation eller rörmjölkning. Om behandlade kor mjölkas med spannmaskin ska
den anslutas till vakuumledningen, aldrig till mjölkledningen. Utrustningen ska
rengöras efter användning. Märkning av djuren och omsorgsfull hantering av
mjölken är nödvändig, även om djuren som behandlas är avskilda från andra djur
och mjölken hanteras i ett separat mjölkningssystem. Man ska alltid se till att mjöl
med läkemedelsrester inte kan hamna bland den mjölk som levereras till mejeriet.
Vid misstanke om att mjölk som innehåller läkemedelsrester har hamnat
bland mejerimjölken, tar man ett prov på mjölken för antibiotikatestning.
Om antibiotikatestets resultat är positivt, så kontaktas mejeriets rådgivning
omedelbart. Mjölk som innehåller läkemedelsrester förstörs på gården.
Mjölk som innehåller läkemedelsrester leds till urin- eller gödselbehållare,
inte i avloppsvattensystemet. Om mjölkrummets avloppsvatten behandlas i
ett eget avloppsvattenreningsverk, kan en stor mängd antibiotika störa dess
funktion, särskilt i fråga om biologisk infiltrering. Under vissa förutsättningar
kan läkemedelsmjölken ges till kalvar.
2.3.5 Antibiotika används inte i förebyggande syfte utan endast för att bota
och lindra konstaterad sjukdom.
JSM:s förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur
Användningen av antibiotika ska grunda sig på diagnosticerad sjukdom.
Vid behandling av sjukdomar ska man följa vårdrekommendationer och
fastställda karenstider för läkemedel.
2.3.6 Sintidsbehandling anpassas till den enskilda kon.
JSM:s förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur
Sintidsbehandling med antibiotika kan utföras, då veterinär bedömt att det
finns behov för det enskilda djuret. Behandlingen ska journalföras.
2.3.7 Hormoner får inte användas för att öka tillväxt eller avkastning.
Djurskyddslagen, Statsrådets förordning om förbud mot användningen av
vissa läkemedelssubstanser för djur
2.3.8 Gårdens djur behandlas endast med hormoner som är godkända och
registrerade som läkemedel för diagnostiserade sjukdomar och brister
hos enskilda djur.
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2.3.9 Hormonell brunstsynkronisering används inte på lakterande djur.
Statsrådets förordning
Djurens brunster får inte synkroniseras hormonellt i grupp. Det är tillåtet
att behandla enskilda djur med hormoner. Behandling av utebliven brunst
för enskilda djur eller synkronisering som tillämpas vid embryoöverföring är
tillåtna då de utförs av veterinär.

3. Mjölkgården
Gårdsmiljön ska vara ändamålsenlig och tillräckligt snygg för att ge en bild av
professionell verksamhet i enlighet med god praxis.
3.1. ALLMÄNT
3.1.1 Gårdsmiljön på en professionell mjölkproduktionsgård är saklig
och ger ett snyggt intryck.
Arla Finlands krav
Gårdsmiljön signalerar för beskare, att gårdens produktion är
yrkesmässig och att det går att producera högklassiga livsmedel på
gården. Gårdsplanen, byggnaderna och vägen upp till gården ska vara
i bra skick. Kommunernas byggnadsövervakning övervakar den byggda
miljön och kan vid behov utföra granskningar och syner.
3.1.2 Man ska ha ett avtal om avfallshantering med en lokal aktör.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
Avfallshanteringsplanen är en del av primärproduktionsförordningens
egenövervakningsplan. Avfall, så som förpackningsmaterial, plast osv. ska
hanteras på sakenligt sätt och regelbundet lämnas för återvinning.
Problemavfall hanteras och bevaras på ett sådant sätt, att de inte utgör fara
för djur, för människor som arbetar på gården eller besöker den, för kvaliteten på foder eller mjölk. Problemavfall är till exempel spilloljor, oljefilter,
lösningsmedel och läkemedel. Problemavfall ska hanteras på det sätt som
föreskrivs i lag.
3.1.3 Korna ska kunna mjölkas vid exceptionella situationer och vid strömavbrott.
Arla Finlands rekommendation
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På AMS-gårdar ska reservkraft kontinuerligt finnas att tillgå eller så ska
man på annat sätt kunna påvisa mjölkningsarrangemangen i exceptionella
situationer. Gården måste inte ha eget reservkraftaggregat, om något av
alternativen nedan ersätter behovet.
1. Reservkraftsystemet kan hyras in/lånas. Gården måste på förhand
försäkra sig om att reservkraft finns att tillgå. Nödvändiga anslutningar
för reservkraften ska vara gjorda.
2. Gårdens kor kan mjölkas för hand.
3. Gården har en traktordriven vakuumpump som kan användas för mjölkning.
4. Gården har försäkring av elleverantören som försäkrar att ett elavbrott
på gården inte kan vara längre än 6 timmar.
Det offentliga finansieringssystemet förutsätter att nya produktionsbyggnader förses med reservkraftsystem. Det automatiska utfodringssystemet ska
kopplas till reservkraftsystemet eller så ska utfodringen gå att ordna på annat
sätt. Reservkraftsystemet och erfordrade kopplingar kontrolleras regelbundet.
3.2. BEHANDLING OCH BEVARING AV MJÖLK
Gården ska ha ett separat mjölkrum, som uppfyller de krav som ställs på ett mjölkrum.
Med mjölkrum avses traditionellt utrymme där mjölktanken finns eller rum där gårdstanken delvis är belägen (avskild från maskinrum med mellanvägg) eller utrymme, där
tömningskranen för mjölksilo befinner sig.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
De utrymmen som används för avkylning och bevaring av mjölk (mjölkrum) får inte stå i
direkt förbindelse till djurhållningsutrymmen eller andra utrymmen, från vilka smuts kan
ledas till mjölkrummet.
3.2.1 Mjölkens behandlings- och bevaringsutrymmen hålls rena och i god ordning.
Husdjur, gnagare och insekter hindras från att komma in i mjölkrummet.
Förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung
• 	Mjölkrummet ska vara tillgängligt så att man inte utan orsak måste
röra sig i stallutrymmen.
• 	Mjölkrummets luftväxling måste vara tillräcklig så att luften hålls frisk och sval.
• 	Dörrar och fönster ska hållas stängda eller de ska skyddas med insektsnät.
Då man bygger eller reparerar mjölkrum, ska lagens och Kvalitetsprogrammets krav
beaktas.
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3.2.2 Mjölkens behandlings- och bevaringsutrymmens ytor ska vara hela och
lätta att hålla rena.
Förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung
Väggar, tak, golv och inredning i mjölkrummet ska vara lätta att regelbundet
rengöra och desinficera. Golvytornas lutning ska vara sådan att tvättvatten
rinner bort.
3.2.3 Det finns tillgång till rinnande varmt och kallt vatten i mjölkens
behandlingsutrymmen.
Arla Finlands krav
3.2.4 Det finns en dörr mellan mjölkens behandlingsutrymmen och utrymmen för djur.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
Mjölkrummet ska avskiljas från djurens utrymmen med ett mellanutrymme
och två slutbara dörrar eller med en dörr, om luftströmmen inte går från de
smutsiga utrymmena.
3.2.5 I mjölkens behandlings- och bevaringsutrymmen förvaras endast sådant
som har att göra med mjölkhanteringen och det får inte hota mjölkens
kvalitet.
Förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung 84/2017
Mjölkhanteringsrummet får inte användas som förvaringsutrymme. Föremål och
produkter som inte används vid mjölkning ska flyttas bort. Tvätt- och desinfektionsmedel förvaras tryggt så att man ser till att de inte kan förorena mjölken även om till
exempel en tvättmedelsförpackning skulle välta. Endast tvätt- och desinfektionsmedel som är i bruk får förvaras i mjölkhanteringsrummet. Tvättmedelsförpackningarna ska placeras så, att de inte hindrar rengöring av golv och väggar. Alla tvättmedelsförpackningar ska vara märkta på sakenligt sätt, så att det inte råder oklarhet
om vad de innehåller. Produkter som används för rengöring och desinfektion av
mjölkhanteringsutrymmena får inte äventyra mjölkens kvalitet.
3.2.6 Kemiska bekämpningsmedel, till exempel fluggift, används inte i mjölkens
behandlings- och bevaringsutrymmen.
Arla Finlands krav
16  				

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

Mekaniska fällor, limfällor och UV-fällor för insekter är goda alternativ
till kemiska bekämpningsmedel, under förutsättning att de inte
äventyrar mjölkens kvalitet. Fällorna ska placeras tillräckligt långt från
mjölktanken.
3.3. MJÖLKTANKEN
3.3.1 Det rekommenderas att mjölktanken är försedd med en tankvakt, som
löpande registrerar mjölkens temperatur och rengöringstemperaturen
samt förbrukningen av tvättmedel.
Arla Finlands rekommendation
Systemets syfte är att ge kritiska och informativa alarm om mjölktankens
funktion. De kritiska larmen kan vanligtvis inte nollställas före nästa
hämtning. Då får mjölkbilens förare information om temperaturavvikelser
mellan hämtningarna.
3.3.2 Då mjölktanken förnyas, rekommenderas att den nya tanken utrustas
med tankvakt.
Arla Finlands rekommendation
Mjölktankens tankvaktssystem rekommenderas ge larm vid följande
kritiska avvikelser.
• 	Strömavbrott som räcker längre än 30 min.
• 	Blandningsintervall längre än 60 min.
• 	Mjölkens temperatur över 9 grader i över 3 timmar.
• 	Låg tvättemperatur.
• 	Störning i tillgången på tvättmedel.
3.3.3 I mjölkens kylsystem används endast godkända köldmedium.
EU:s förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet
Köldmedierna R12 och R22 (HCFC) är skadliga för ozonskiktet och därför är
det inte längre tillåtet att fylla på av dem i mjölktanken. Användningen av
nämnda köldmedier kommer att upphöra i och med att gamla mjölktankar tas
ur bruk. De vanligt förekommande köldmedierna HFC 134a och R404a är båda
kraftiga växthusgaser. Nya köldmedier ersätter köldmedier som är skadliga för
ozonskiktet. Alla köldmedier ska hanteras så att de förorsaka så lite skada på
miljön som möjligt. Det ska finnas en skylt på mjölktanken eller antecknas i
mjölktankens anvisningar som visar vilket köldmedium den innehåller.
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3.3.4 Mjölktankens kylsystem ska kontrolleras enligt lagar och förordningar.
Kontrollintervallet är beroende av mängden och skadligheten på det
köldmedium som används. Granskningen kan endast utföras av en person
som har godkänts av Tukes för köldmediearbeten.
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen
som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser
Det är risk för både dålig kylning av mjölken och förorening av miljön om
köldmedium läcker ut. I samband med kontroll för läckage lönar det sig att
utföra också annan service av mjölktanken. Serviceåtgärderna bokförs och
kontroll- och servicerapporterna bevaras. Mjölktankens ägare (producent,
mejeri eller privat aktör) är skyldig att se till att den tidsbundna servicen
utförs. Mjölktankens användare är skyldig att informera om annat servicebehov eller fel på maskinerna.
3.3.5 Skrotning av mjölktank.
Mjölktankens ägare ska se till att mjölktanken skrotas på erfordrat sätt. Köldmediet
ska tas tillvara innan mjölktanken skrotas. Tömningen ska utföras av ackrediterad
aktör som dokumenterar det insamlade köldmediets mängd, typ och hantering.
EU:s förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet
3.3.6 De medel som används för tvätt ska vara lämpade för tvätt av mjölktanken.
Arla Finlands krav
Mjölktanken tvättas efter varje tömning. Mjölktanken sköljs med +30 °C–+40 °C
varmt vatten, varefter den egentliga tvätten utförs med +60 °C – +90 °C varmt
vatten, så att mjölktanken ska bli tillräckligt varm och så att tvättvattnets temperatur inte blir lägre än +45 °C (mätt från tömningsröret). Det rekommenderas
att tvättvattnets temperatur mäts månatligen. Vattnets mängd och strömning,
temperatur under tvätt och rätt dosering av tvättmedlet är sådant som regelbundet ska följas upp.
Tvättrutin där man omväxlande använder bas- och syratvätt är effektiv för att
avlägsna mjölkrester och mjölksten. Efter tvätt kan man utföra en desinfektion som förstör eventuella bakterier och hindrar deras tillväxt. Mjölktanken
sköljs ren från tvätt- och desinfektionsämnesrester före följande mjölkning
inleds. Anvisningarna för tvätt av mjölktanken placeras nära mjölktanken.
Tvätt- och desinfektionsmedel som används för tvätt av mjölkredskap ska vara
godkända för livsmedel och de får inte innehålla QAC-föreningar.
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3.4. MJÖLKNINGSANLÄGGNING
3.4.1 Materialet i mjölkningsanläggningen och mjölktanken är rostfritt stål
eller annat material godkänt för hantering av livsmedel.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Reservdelar till mjölkhanteringsanordningarna ska vara avsedda för
ändamålet och de material som kommer i kontakt med livsmedel ska
fylla lagens krav. Gummi- eller plastdelar får inte innehålla ftalater, vilka är
mjukgörare.
3.4.2 Mjölkningsutrustningen underhålls och testas regelbundet och enligt
behov så att det inte finns någon risk för försämring av mjölkens kvalitet
eller djurens hälsa. Vid behov ska man kunna uppvisa intyg över utförd
service.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, förordning om
livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
Genom att genomföra service av mjölkningsanläggningen kan du undvika
fel rörande vakuum och slitage av gummidelar, som har stor betydelse för
juverhälsan, celltal, bakterier och mjölkens smak. Producenten ska själv se
till att mjölkmaskinen underhålls.
3.4.3 Vatten som används i samband med diskning är av lagstadgad kvalitet.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
Tvättvattnet ska vara undersökt och av god kvalitet. Man kan försäkra sig
om vattnets kvalitet genom att använda sig av kommunalt vatten eller
genom att ta ett prov från egen brunn före bruktagning och därefter minst
vart tredje år. Från eget vatten undersöks åtminstone förekomsten av E.coli
och tarmflorans enterokocker vartill vattnets doft och färg ska bedömas.
Det nyaste undersökningsresultatet ska bevaras och det ska kunna företes
på begäran.
3.4.4 Endast godkända produkter får användas för desinfektion.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
3.4.5 Vattentryck, tvättmedel och andra tvättkomponenter dimensionerade och
doserade så att fullgott diskningsresultat av mjölkningsanläggningen erhålls.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, Arla Finlands krav
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Mjölkningsanläggningen skall rengöras ordentligt efter varje mjölkning. AMSanläggningar ska diskas minst två gånger per dygn. Det rekommenderas att
tvätt och byte av filter utförs oftare. Tvättvattnets temperatur får inte vara lägre
än +45 °C. Anvisningar för tvätt av mjölkningsanläggningarna ska finnas på en
synlig plats i mjölkrummet. Tvätt- och desinfektionsmedlen får inte innehålla
QAC-föreningar. Nämnda föreningar får inte användas i tvätt- och desinfektionsmedel som används på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
3.4.6 Krav på gårdar som tillämpar automatmjölkning.
JSM:s förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel,
branschkrav
1. AMS (automatiskt mjölkningssystem) ska ha system;
a) som automatiskt identifierar avvikande mjölk och styr den skilt från
den mjölk som ska användas som livsmedel (separeringssystem) och
b) som man på förhand kan programmera med uppgifter om de djur,
vars mjölk ska avskiljas, så som djur som medicineras eller vilka
nyligen har kalvat.
3.4.7 Lämplig mjölkningsutrustning och rätt användning minskar på
förändringar i mjölken.
Arla Finlands rekommendation
Luftläckor, alltför långa mjölkledningar och luftläckage från mjölkningsdonen förorsakar att det bildas fria fettsyror (FFA), vilka ger felsmak i
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mjölken. I båsladugårdar är det bra att minst en mjölkkran per två kor, så att
mjölkledningarna inte blir så långa. Då de fria fettsyrorna ökar (FFA-värdet),
utvecklas en härsken smak i mjölken, sk. lipolys.
3.5. MJÖLKNING
3.5.1 All mjölk som levereras till mejeriet är av normal sammansättning.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Djur som har synliga symptom på mastit eller annan juversjukdom eller
sjukdom som kan smitta till människor ska mjölkas sist. Sjuka djur mjölkas
antingen med en separat mjölkningsmaskin, för hand eller med anordning
som tvättas omedelbart efter detta. Det samma gäller mjölk som innehåller
läkemedelsrester och råmjölk. Kor som sinläggs eller har lite mjölk (≤ 6 kg)
får inte mjölkas bland mjölk som lämnas till mejeriet.
Råmjölken mjölkas skilt och den får inte blandas i mejerimjölken.
Råmjölkstiden är de fyra dygn som följer efter kalvningen, under vilken
tid kon har mjölkats normalt. Om kon eller kvigan mjölkas redan före
kalvningen, så tillämpas fyra dygns karens. Karenstiden för eventuell
sinläggningsvård beaktas och mjölken ska konstateras vara ren med
Delvo-test före den får sättas bland mejerimjölken. Det är bra att snabbt
kyla ned och djupfrysa råmjölken om man vill bevara den under längre tid.
Mjölkfilter ska alltid användas då man mjölkar i mjölktanken. Mjölkfiltren
ska bytas före mjölkningen inleds och vid behov under mjölkningens
gång.
3.5.2 Före mjölkningen ska spenarna och vid behov juvret rengöras, varefter
eventuell fukt torkas bort omsorgsfullt från juver och spenar.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Genom omsorgsfull rengöring av juvret minimeras överföringen av bakterier från juvrets yta till mjölken. God förberedning av juvret förbereder också
kon för mjölkning och sätter igång utsöndringen av hormonet oxytocin.
Varje ko ska torkas med en egen duk. De tvättmedel som har använts för
att rengöra juvret ska omsorgsfullt avlägsnas från spenarna inom mjölkningsorganen appliceras. Produkter för spendoppning får endast användas
omedelbart efter avslutad mjölkning. Rengörings- och desinficeringsmedel
för juver och klövar får inte innehålla QAC-föreningar.
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3.5.3 Omedelbart före mjölkningen och under pågående mjölkning får man
inte utföra sådana arbeten vid mjölkningsplatsen som kan påverka
mjölkens kvalitet negativt, tex. dosera mediciner eller använda preparat
för juver- eller klövvård.
Lag om medicinsk behandling av djur
Medicin används inte i samband med mjölkning. Dock får behandling
med oxytocin ske före och under mjölkning. Då man använder mediciner
och andra preparat för behandling av djuren, ska man se till att säkerhet
eller kvalitet på de livsmedel som erhålls från djuren inte i onödan
försämras.
3.6. MJÖLKPRODUKTIONSBYGGNADER
3.6.1 Då man planerar nya produktionsbyggnader ska man beakta gällande
djurskyddslagstiftning, djurens välbefinnande och god praxis inom
mjölkproduktion.
Arla Finlands krav
3.6.2 Bås och liggbås hålls rena och inreds så att djuren ligger mjukt och
torrt.
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
Liggunderlaget ska vara rent och regelbundet rengöras från gödsel.
Under två veckor gamla kalvar ska ha strö, så att liggplatsen är
mjuk.
3.6.3 Det rekommenderas att nya produktionsbyggnader och
utvidgningar av befintliga byggnader förses med kalvningsboxar /
sjukboxar.
Arla Finlands rekommendation
För att underlätta arbetet och för att trygga djurens välfärd är det bra att
ha ett separat område för kalvande/sjuka djur. Det ska gå att isolera djur
som har allvarliga smittosamma sjukdomar från de andra djuren. En skild
box underlättar skötseln av kalvande/sjuka djur och tryggar lugn och ro för
konvalescensen.
3.6.4 Kalvar under 6 månader får inte hållas bundna.
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
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3.6.5 Produktionsbyggnadens boxar, bås och färdvägar hålls rena och i gott skick.
Leder och liggplatser för djur på bete ordnas så att djuren inte blir smutsiga.
Smutsiga djur hotar livsmedelshygienen, djurens hälsa och välfärd.
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
Golven får inte vara hala och de ska vara lätta att hålla torra, antingen
genom bruk av strö eller genom att på annat sätt sörja för att exkret i
vätskeform avlägsnas på tillbörligt sätt.
3.6.6 Tankbilens lastningsplats hålls ren. Man får inte förflytta djur på bete via
lastningsplatsen. Lastningsplatsen avser det område som tankbilens förare
arbetar på.
Arla Finlands krav
Mjölkrummet och lastningsplatsen ska vara rena. Mjölkrummets golv får inte
ha ingrodd smuts, utan det ska rengöras regelbundet. Sugslangen ska hållas
ren för att garantera uppsamlingshygien och till exempel för att förhindra
spridning av smittosamma sjukdomar. Området utanför mjölkrummet ska ha
t.ex. asfalt- eller krossgrusyta. Mjölken ska gå att samla upp under alla årstider.
Gårdsplanen och vägen till gårdsplanen ska hållas fri från snö och sandad.
3.6.7 Insekter, gnagare och husdjur hindras från att komma in i mjölkrummet
och skadedjur bekämpas vid behov.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Om be-kämpning sker med gift är det viktigt att det inte finns någon risk
för att foder förorenas eller att djur eller människor kommer till skada.
Användningen av bekämpningsmedel bokförs.
3.6.8 Fjäderfä och svin ska hållas åtskilda från byggnader med mjölkboskap.
Arla Finlands krav
Svin och fjäderfä ökar risken för salmonella på mjölkproduktionslägenheter.
3.7. SMITTSKYDD
3.7.1 Alla nötkreatur är öronmärkta och registrerade.
JSM förordning om märkning och registrering av nötkreatur, Lag om ett system
för identifiering av djur
Ägare till nötkreatur måste hålla en förteckning över boskapet som hen
äger för varje enskild djurhållningsplats. Registret skall vara aktuell och upp   23   
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daterad med uppgifter om djurens grunduppgifter samt eventuella köpoch bortföringsdatum samt med uppgifter om köpare eller säljare (gårdsnummer, kundnummer eller djurförmedlarens nummer). Händelserna
skall antecknas i förteckningen senast den tredje dagen från datumet för
händelsen. Förändringar skall anmälas till nötregistret inom sju dagar från
händelsen.
3.7.2 Personer som arbetar med mjölkning och mjölkhantering upprätthåller en
hög personlig hygien oh de som mjölkar ska bära rena kläder och skydd,
så som förkläde och handskar.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
De som arbetar i djurstallet eller besöker djurstallet bereds en ändamålsenlig
plats att tvätta sina händer och skodon samt för bevaring av skyddskläder.
3.7.3 De som deltar i mjölkningen får inte ha sjukdom som kan smitta till
djuren eller via mjölken till människor.
Arla Finlands krav
Spridningen av smittosamma sjukdomar kan hindras genom att använda
skyddshandskar vid mjölkning (tex. engångshandskar). Sår på händerna
skyddas med förband eller handskar som inte släpper vätska.
3.7.4 Det krävs att man besöker den egna ladugården tidigast 48 timmar efter
resans slut, då man har besökt djurbesättningar i andra länder. Detta gäller
både gäster och dem som arbetar på gården. Detta är också ett av kraven
i mejeriets salmonellaförsäkring.
Arla Finlands krav
Det är bra att vara medveten om utländska gäster, arbetare och avbytare
kan bära på smittosamma sjukdomar. Kläderna tvättas och skodonen
desinfekteras alltid efter besök på djurbesättningar utomlands.
3.7.5 Gästerna får stövlar eller engångsskyddsskor och vid behov andra
skyddskläder från gården.
Arla Finlands rekommendation
De som besöker gården (veterinärer, rådgivare, seminörer, servicepersoner
etc.) erbjuds skyddskläder, skoskydd eller skodon från gården.
24  				

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

3.7.6 Vid nybyggnad inrättas ett hygienförmak utan kontakt till mjölkrummet.
Hygienförmaket utrustas med möjlighet till rengöring och desinfektion.
Arla Finlands rekommendation
3.7.7 Slakt- och förmedlingsbilarnas förare undviker att röra sig mera än
nödvändigt i djurstallet.
Arla Finlands rekommendation
Slakt- och förmedlingskalvbilarnas förare ska få skyddskläder och skodon
från gården, dock minst en möjlighet att tvätta och desinficera händer och
stövlar. Förarna ska undvika att röra djuren i onödan. Man ska själv i mån av
möjlighet flytta djur som ska transporteras från gården så nära dörren som
möjligt.
3.7.8 Vid ny- och ombyggnad inrättas en utlastningsplats där slaktdjuren
kan samlas före transport.
Arla Finlands rekommendation
Syftet med en utlastningsplats är att hindra djurtransportbilarnas förare
att ha kontakt med gårdens andra djur och på det sättet minska risken för
spridning av smittosamma sjukdomar.
3.7.9 Gården följer befintliga nationella bekämpningsprogram för
smittosamma sjukdomar.
Lag om djursjukdomar
Genom långsiktigt och planmässigt arbete kan man hindra och begränsa
spridning av smittosamma sjukdomar. Om man misstänker eller har konstaterat salmonellainfektion eller någon annan sjukdom som skall bekämpas
eller smittosam djursjukdom på gården, ska man omedelbart kontakta
mejeriets rådgivning. Veterinärens anvisningar för att hindra spridning av
smitta ska följas.
Arla Finlands krav
3.7.10 Nationella föreskrifter följs då man importerar djur från utlandet.
Lag om djursjukdomar
Det är skäl att kontakta Evira och ETT rf för noggrannare anvisningar om
man har planer på att importera djur.
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3.7.11 Regler för import av sperma och embryon följs.
JSM:s förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar
Vid import av djurmaterial, sperma eller embryon följer man Eviras
anvisningar och bestämmelser som är i kraft vid importögonblicket.
3.7.12 Självdöda eller avlivade djur förvaras täckta och på avskild plats tills de
skickas till destruktion eller begravas.
Arla Finlands krav
För utomstående ger döda djur som ligger synligt en dålig bild av djurhållningen och de är skadliga för näringens image. Döda djur och uppsamling
av döda djur är också risker för spridning av smitta. Hämtnings- och uppsamlingsplatsen för döda djur bör därför ligga utanför det område där djuren
uppehåller sig, från foderhantering, från mjölkrum eller mjölkbilens färdrutt.
3.8. DJURSKÖTARE OCH AVBYTARE
3.8.1 De personer som arbetar på gården ska orienteras i sina uppgifter.
De ska förstå vilka effekter deras verksamhet har för livsmedelshygienen.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Orientering ska ges om
• 	djurens hälsa och välmående
• 	foder- och mjölkhygien
• 	användning av djurmediciner

• 	avfallshantering
• 	användning av kemikalier
• 	vad som ska antecknas

Alla anvisningar ska ges på ett språk som de anställda förstår. Anvisningarna
för åtgärder vid avvikelser ska finnas i skriftlig form (t.ex. anvisningar om
antibiotika). Den skriftliga anvisningen ska vara tydlig och omfatta tillräckliga kontaktuppgifter t.ex. till mejeriets rådgivning.

4. Miljön
Miljöskyddet beaktas på bästa möjliga sätt inom mjölkproduktionen. Man känner till
ursprunget för de produkter som används inom mjölkproduktionen och växtskyddsmedel
används på ett ansvarsfullt sätt. Användningen av produktionsinsatser ska stå i proportion
till avkastning. Då produktionens effektivitet förbättras, minskar miljöeffekterna per producerad enhet. Tvärvillkoren efterföljs då gården ansöker om stöd som helt eller
delvis finansieras av EU eller nationella odlarstöd.
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Tvärvillkoren består av krav på odling och miljö samt lagstadgade skötselkrav.
4.1

Naturens mångfald och verksamhetens effekter på den beaktas.
EU:s habitat- och fågeldirektiv,
Arla Finlands rekommendation
Naturens mångfald upprätthålls och bevaras. Vilda växter och djur samt
naturtyper skyddas och naturvärden beaktas i all verksamhet.

4.2

Maximala mängder kväve i gödsel och gödselspridningsbegränsningar
iakttas.
Nitratdirektiv, Tvärvillkor
Nitratdirektivets krav beaktas vid gödsling. Nitratdirektivet ger maximala mängder för användningen av kväve. Överflödigt kväve sköljs lätt bort och förorsakar
eutrofiering av vattendrag. Totalmängden totalkväve som sprids med produktionsdjurens gödsel och organiska gödselmedel kan högst vara 170kg/ha per
år. Spridning av stallgödsel på åker är tillåten under tiden 1.4.–31.10.

4.3

En gödselanalys utförs vart femte år.
Nitratförordningen, tvärvillkor
Stallgödselanalysen fastställer mängden lösligt kväve, totalkväve och
totalfosfor i gödseln. Uppgifterna från stallgödselanalyserna och om andra
gödselpreparat bevaras. Gödslingen bokförs varje år. Dokumentationen
innehåller uppgifter om mängd och kvalitet på stallgödsel och annan
gödsel som har använts för att tillföra näringsämnen, om skördenivåer
och tidpunkt för när gödseln har spridits.

4.4

De fodermedel som produceras på gården analyseras för
utfodringsplaneringens behov.
Arla Finlands rekommendation
Fodrens kvalitet och avkastningseffekt beaktas vid planeringen av
utfodringen. Optimering av proteinutfodringen påverkar produktionens
ekonomi, eftersom foderprotein av god kvalitet är dyrt. Proteinutfodring
som överskrider behovet är skadligt och onödigt för djuren. Överskottskväve och -fosfor avgår med gödsel och urin, vilket ökar näringsurlakning och
utgör en onödig miljöbelastning.

28  				

ARLA FINLAND KVALITETSPROGRAM FÖR MJÖLKPRODUKTION

4.5

Gödselpreparat som innehåller avloppsslam får inte användas på åkrar
som används för foderproduktion.
Lag om gödselfabrikat, Arla Finlands krav
Slam från den egna slambrunnen får spridas på åkern, men slammet ska
behandlas (kalkstabiliseras) före spridning och det egna slammet omfattas
av samma begränsningar som gödselpreparat som innehåller avloppsslam
från reningsverk. Avloppsreningsverksslam får endast användas på spannmål, oljeväxter och växter som inte används som livsmedel eller foder. På
vallar får man använda avloppsverksslam endast då vallen grundas under
skyddssäd och då ska gödseln myllas noggrant.
Definitioner
Gödselpreparat som innehåller avloppsslam:
Avloppsslam är slam från avloppsvattenreningsverk. Avloppsslam behandlas
alltid genom kompostering eller i biogasanläggning före jordbruksanvändning. Anläggningar som hanterar avloppsslam ska vara godkända av Evira.
Matavfall dvs. före detta livsmedel:
Användning av före detta livsmedel vid utfodring av djur, Eviras anvisning
12517/1, 28.9.2015
Matavfall, som uppstår av överbliven mat från restauranger, matsalar och
andra offentliga kök. Före detta livsmedel av animaliskt ursprung får inte
med undantag för mjölk- och äggprodukter användas för utfodring av djur.
Före detta livsmedel av vegetabiliskt ursprung får användas som foder
också för djur i livsmedelsproduktionen.
Avfall av animaliskt ursprung, dvs. animaliska biprodukter:
Animaliska biprodukter delas upp i tre klasser enligt hur stor risk de utgör för
djurs och människors hälsa. En noggrannare förteckning över material som
hör till de olika klasserna ges i förordning (EG) Nr 1069/2009 i artiklarna 8, 9
och 10.

4.6

Användningsändamål och begränsningar för jordförbättringsmedel
som innehåller reningsverksslam.
Lag om gödselfabrikat
Jordförbättringsmedel som innehåller reningsverksslam får endast användas på spannmål, oljeväxter och växter som inte används som livsmedel
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eller foder. På vallar får man använda avloppsverksslam endast då vallen
grundas under skyddssäd och då ska gödseln myllas noggrant. Slamprodukter är gödselfabrikat och deras användning regleras av nitratdirektivet
och föreskrifter med anknytning till miljöersättningen.
4.8

Gödselfabrikat som innehåller reningsverksslam får inte användas inom
ekologisk produktion.
Arla Finlands krav

4.9

Alla kemikalier används på ett säkert sätt.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
Rengöringsmedel, desinficeringsmedel, spendopp, växtskyddsmedel och
bekämpningsmedel mot skadegörare räknas till kemikalier, dvs. biocider.
Säkerhetsdatabladet för de preparat som används ska sparas och
användning och lagring av biocider ska bokföras.

4.10 Kemikalier som används i produktionen förvaras säkert,
oåtkomligt för barn och djur samt avskilt från livsmedel
och foder.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel

5. Beredskap
Djurens välfärd och god kvalitet på mjölken ska gå att säkra också i exceptionella
situationer. Man måste också vara beredd på en situation, där djurskötaren är
förhindrad att utföra sitt arbete på grund av olycka eller sjukdom.
5.1. RUTINER FÖR AVVIKANDE SITUATIONER
Gårdarna ska ha skriftliga rutiner för följande situationer:
Arla Finlands rekommendation
• 	bristfällig kylning av mjölken
• 	antibiotika eller andra främmande
ämnen i mjölken
• 	elavbrott

• 	förskämt foderparti eller dricksvatten
• 	förekomst av djursjukdom
• 	djurskötaren insjuknar

Det rekommenderas att man på gården har beredskap också för andra avvikande
situationer (t.ex. brand, storm eller översvämning). På producenttjänstens webbplats
finns det färdiga tabeller som utgångspunkt för planerna.
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5.1.1 Dålig kylning av mjölken
Temperaturen på den mjölk som mottas får vara högst +6 °C. Den rekommenderade lagrings- och uppsamlingstemperaturen för mjölk är under
+4 °C. Mjölken får inte heller frysa.
I undantagssituationer, då man kan försäkra sig om att lassets temperatur
inte stiger över +6 °C kan man ta emot mjölk som är högst +10 °C.
Mjölkbilens förare gör en bedömning i varje enskilt fall.
5.1.2 Antibiotika eller andra främmande ämnen i mjölken
Mjölken får inte innehålla läkemedelsrester, mikrobhämmande medel
eller rester av andra kemikalier. Om man misstänker att det har hamnat
antibiotika, tvättmedel el.dyl. i mjölken, så ska man omedelbart kontakta
mejeriet och mjölkbilens förare. Mjölken får inte uppsamlas innan man har
försäkrat sig om mjölkens kvalitet.
Misstanke om antibiotika kontrolleras med Delvo-test före mjölken förstörs.
Mjölk som innehåller antibiotika får inte sändas till mejeriet och mjölken
ska förstöras genom att mylla ner den i åkern eller bland svämgödseln.
5.1.3 Elavbrott
Djuren måste få foder och vatten under elavbrottet. Mjölkning av djuren ska gå att
ordna under elavbrottet, så att djuren inte lider av förlängt mjölkningsintervall.
5.1.4 Förskämt foderparti eller dricksvatten
Förskämt foder eller vatten får inte ges till djuren.
Vid risk för eventuellt nedfall av skadliga ämnen följer man myndigheternas
information och anvisningar.
Praktiska råd för problemsituationer kan man få av veterinär eller rådgivare
som har specialiserat sig på utfodring.
5.1.5 Zoonos hos djur eller människor
Zoonos är en sjukdom som smittar från djur till människa eller från människa till
djur. Om man misstänker att det förekommer zoonos på gården, ska man kontakta veterinär och ställa upp en handlingsplan för att minska smittorisken och
spridning av sjukdomen. En motsvarande plan ställs upp för sjukdom som kan
smitta från människa till djur eller mjölk eller för mikrobiologisk kontamination.
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5.2. ERSÄTTNING FÖR MJÖLK SOM INTE HÄMTAS
5.2.1 Ersättning för mjölk som inte hämtas
Mejeriet ersätter producenten för mjölk som inte har hämtats av orsaker
som är oberoende av producenten.

6. Hämtning av mjölk
6.1. NYA PRODUKTIONSBYGGNADER OCH UTVIDGNINGAR
6.1.1 Vid nybyggnation eller förstoring av produktionsbyggnader beaktas
Arla Finlands långsiktiga mål för hämtningen.
Mål för framtiden:
• 	Mjölkbilen behöver inte backa
• 	Mjölken kan hämtas oberoende av mjölkningstider
• 	Mjölken kan hämtas från alla gårdar med 15 meter långa bilar
• 	Mjölken kan hämtas också med fordonskombination.
6.2. FRAMFARTSVÄG, LASTNINGSPLATS OCH MJÖLKENS BEHANDLINGS- OCH
BEVARINGSUTRYMMEN
6.2.1 Hämtningsförhållandena ska vara i skick.
Arla Finlands krav
Mjölkbilen ska kunna röra sig utan hinder på framfartsvägen och framför
mjölkhanterings- och bevaringsrummet. Föraren ska kunna utföra hämtning av
mjölk under alla årstider utan fara för hälsa eller säkerhet, utan att använda oskäligt mycket tid eller fara för hämtningsfordonets skick. För att trygga smidig
hämtning ska mjölkbilen ges minst 4 meter utrymme i både höjd- och sidläge.
6.2.2 Gårdsplanen och vägarna hålls rena från snö och halka bekämpas vid behov.
Arla Finlands krav
Föraren bedömer vägens farbarhet på väg till gården. Om producenten konstaterar att vägen inte är i tillräckligt bra skick eller att det är för farligt att hämta
mjölken, ska producenten ofördröjligen kontakta transportföretaget eller föraren.
6.2.3 Det ska finnas en hängränna om mjölkhanteringsutrymmets dörr är
placerad under ett takutsprång.
Arla Finlands krav
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6.2.4 Det ska vara så högt till taket i mjölkhanteringsutrymmets så att manluckan
kan öppnas för att kontrollera mjölken och mjölktankens insida.
Arla Finlands krav
Mjölkhanteringsutrymmet ska vara tillräckligt belyst och mjölktanken
placerad så, att mjölken kan kontrolleras och att det går att ta prover.
Mjölktankens manlucka ska gå att öppna utan hinder. Dessutom ska
det gå att kontrollera rengöringen av de tankens insida.
6.2.5 Mjölkbilens sugslang högst 12 meter lång.
Arla Finlands krav
Vid placeringen av mjölkrum ska man beakta uppsamlingens krav.
Sugslangen kan vara högst 12 meter, då en längre slang förorsakar
förändringar i mjölken.
6.2.6 Mjölktankens placering.
Arla Finlands krav
Vid placeringen av mjölktanken i mjölkhanteringsutrymmet ska man beakta
att det ska gå lätt att koppla fast mjölkbilens sugslang och att det ska gå att
göra hygieniskt. Det ska finnas tillgång till rinnande vatten nära mjölktanken.
6.2.7 Strömställaren till belysningen i mjölkrummet är placerad på lämplig
plats i anslutning till ytterdörren mot lastningsplatsen. Alternativt
tänds belysningen med hjälp av en rörelse-detektor.
Arla Finlands krav
6.2.8 Mjölktanken markeras tydligt om den mjölk som finns i tanken inte
får uppsamlas.
Arla Finlands krav
Om man misstänker att det finns antibiotikamjölk i mjölktanken eller om
mjölken av andra orsaker inte fyller livsmedelskraven, t.ex. på grund av avvikande
temperatur (för varm eller frusen) eller om mjölkens lukt eller färg är onormal,
ska mejeriet och mjölkbilens förare informeras om saken före hämtning.
Vid avvikelser, då hämtningstiden redan är nära och mjölken till exempel är för
varm på grund av elavbrott eller om man misstänker att antibiotikamjölk har
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förorenat tankmjölken, ska mjölkbilen informeras och mjölktanken markeras
tydligt. Syftet med detta krav är att förhindra att mjölk som inte duger till förädling hamnar bland mejerimjölken. Mejeriets rådgivning kontaktas vid avvikelser.
6.3. MJÖLKTANK
Olika slag av mjölktankar:
Mjölktank:
Isbank eller direktkyld gårdstank. Stående eller liggande modell.
Bufferttank:
En mjölktank som innebär att hämtningen blir oberoende av gårdens mjölkningstider.
Den är placerad mellan mjölkningsanläggningen och mjölktanken. Mjölken ska kylas i
eller omedelbart före bufferttanken. Mjölkens kvalitet i bufferttanken ska gå att
kontrollera före den pumpas i den egentliga mjölktanken.
Silotank, utomhustank:
Mjölktank som är placerad utomhus och vars alla röranslutningar finns i mjölkhanteringsutrymmet.
Extratank:
En fristående mjölktank placerad vid sidan av den ordinarie mjölktanken.
6.3.1 Mjölktankens material ska fylla de krav som ställs på livsmedelshygien.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Anordningarna för uppbevaring av mjölk ska uppfylla kraven för uppbevaring av
livsmedel. Materialen ska gå att rengöra och desinficera och de ska vara giftfria.
6.3.2 Nedkylningen startar senast 45 minuter efter start av första
mjölkningen efter hämtningen.
Arla Finlands krav
Kravet gäller alla typer av gårdsbehållare. Kylningen av mjölken ska inledas
genast när det är möjligt. Man ska dock beakta att det finns en tillräckligt
stor mängd mjölk i tanken då kylningen startas. Blandaren ska nå mjölken
för att den inte ska frysa under den snabba nedkylningen.
6.3.3 Mjölken ska kylas till under +6 °C omedelbart efter avslutad mjölkning.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
Den rekommenderade bevarings- och hämtningstemperaturen är under +4 °C.
Mjölken får inte frysa. Om mjölken kyls under mjölkningen skall temperaturen
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vara under +10 °C när mjölkningen är klar. Om temperaturen är över +10 °C
kan detta vara en indikation på att kylningen inte är tillräcklig. Vid automatisk
mjölkning ska mjölkens temperatur vara under +4 °C inom två timmar, då
mjölkningen inleds i tom mjölktank.
6.3.4 Mjölken omrörs under nedkylningen och hålls omrörd från sista
mjölkningen till hämtningstillfället.
Arla Finlands krav
Omröraren i tanken ska som minimum gå i 2 minuter var 15:e minut för att
säkra optimal kylning av mjölken och representativ uttagning av prov vid
hämtning. Det får inte finnas skum eller grädde på mjölkens yta. Blandarens
brytare kopplar till blandaren mellan mjölkningarna och förhindrar att
grädden separeras. Följ med blandarens funktion också mellan mjölkningarna.
6.3.5 Om mjölktanken är försedd med fast dykrör, ska man se till att
tvättvatten inte kan förorena mjölken.
Arla Finlands krav
6.3.6 Mjölktanken ska rymma minst den mängd mjölk som produceras
mellan hämtningarna.
Arla Finlands krav
I normala situationer hämtas mjölken var annan dag. I sådana situationer
då daglig hämtning är möjlig, kan man tillåta mindre mjölktank.
6.3.7 Mjölktanken är försedd med en fungerande termometer som kan
avläsas i mjölkrummet.
Arla Finlands krav
Vid hämtningstillfället ska chauffören kontrollera mjölkens temperatur
innan inpumpning. Om en tankvakt är installerad och ger kritisk signal,
följer chauffören Arla Finlands instruktioner för detta oavsett mjölkens
temperatur vid hämtningstidpunkten.
6.4. BUFFERTTANK OCH EXTRATANK
6.4.1 Buffert-och extratankarnas material ska fylla kraven för livsmedelshygien.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung
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6.4.2 Bufferttanken får inte användas som huvudsaklig mjölktank.
Arla Finlands krav
Om mjölkbilen är för sen, kan bufferttanken användas för lagring av mjölk i
väntan på hämtning.
6.4.3 Samma krav som gäller för den egentliga tanken gäller också för extratanken.
Arla Finlands krav
Om gården har en extratank kan mjölken hämtas från två tankar. Det
måste gå att hämta mjölken från båda tankarna utan att flytta bilen mellan
tömningarna. Om det finns flera djurstall på gården med separata mjölktankar, utförs hämtningen enligt överenskommelse från alla tankar. Vanliga
mjölktankar kan också användas som bufferttank, men då hämtas mjölken
endast från en tank.
6.4.4 Extratanken ska markeras tydligt om den innehåller mjölk som ska
hämtas till mejeriet.
Arla Finlands krav
Förarna har anvisats att hämta mjölk endast från tydligt utmärkta extratankar, eftersom en del gårdar använder extratankar t.ex. för kalvarnas mjölk.
6.5. HÄMTNINGSPRAXIS
6.5.1 Minsta kvantitet som hämtas är 150 liter.
Arla Finlands rekommendation
Minimimängden för mjölk som hämtas är ställd för att säkra mätnoggrannheten. Syftet är att minska risken för kvalitetsavvikelser, så som kylningens
funktion. Om gårdens mjölkmängd går under 150 liter, så tar mejeriets
kontakt med producenten för att utveckla mjölkproduktionen.
6.5.2 Avvikelser i mjölkmängd ska meddelas till mjölkbilens förare.
Arla Finlands krav
Avvikelser i mjölkmängden påverkar mjölkbilens provtagningsutrustning.
6.5.3 Det ska finnas tydliga anvisningar för start av mjölktankens diskning.
Arla Finlands krav
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Om mjölktanken är utrustad med diskare som mjölkbilens förare ska starta,
ska det finnas en tydlig anvisning för detta i närheten av mjölktanken.
6.6. HÄMTNINGSFREKVENS OCH MJÖLKENS ÅLDER
Normalt hämtas mjölken på gården varannan dag. Det kan dock finnas undantag.
6.6.1 Då mjölken hämtas var annan dag, får mjölken inte vara äldre än
48 timmar.
I exceptionella situationer, t.ex. dåligt väder, kan man bevara mjölken
under en längre tid, men detta ska övervägas separat i varje situation
med beaktande av mjölkens bakteriologiska kvalitet.
6.6.2 Producenten kan begära en extra hämtning som verkställs inom
ramarna för hämtningens resurser.
En extra hämtning kan underlätta producentens situation, om kapacitetsöverskridningen är kortvarig eller om det t.ex. är fråga om byte av mjölktank.
6.7. HÄMTNINGSTID
6.7.1 Hämtning av mjölk under mjölkningstiden kan utföras enligt
särskild överenskommelse med producenten.
Syftet med individuella avtal är att skapa flexibilitet och spara kostnader i
hämtningen.
6.7.2 Mjölkningen avbryts under tömningen av mjölktanken, okyld mjölk
får inte hämtas.
Det är på producentens ansvar att sörja för tvättningen av mjölktankningen
efter hämtning före mjölkningen återupptas.

7. Mjölkens sammansättning och kvalitet
Producenten är ansvarig för den mjölk som hon levererar. Det är på förarens ansvar
att göra en kontroll av mjölken före tömning av mjölktanken. Producentens ansvar
begränsar sig dock högst till den mjölkmängd som ryms i mjölkbilskombinationen.
Mjölkgårdarna gör klokt i att teckna en ansvarsförsäkring, som ersätter det skämda
mjölkpartiet och eventuella kostnader för förstörande av mjölken.
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7.1. PROVTAGNING
Kvalitetskontroll/antibiotikaprov tas på varje mjölkparti som hämtas från gården.
Proven analyseras om det finns en avvikelse i provet från lasset, t.ex. misstanke om
antibiotika. Prissättningsprov tas minst två gånger per månad och vid behov kan
man ta tilläggsprover.
7.2. BETALNINGSGRUNDANDE PROVER
Fett, protein, bakterietal, urea, fryspunkt och fria fettsyror (FFA) analyseras från varje
betalningsgrundande prov. Antibiotika analyseras med lägre frekvens. Provtagningens
resultat inverkar höjande eller sänkande på mjölkens prissättning. Urea, fryspunkt och
fria fettsyror (FFA) fastställs, men de påverkar inte prissättningen. Betalningsgrundande
prover analyseras med kod 71.
7.3. MJÖLKENS SAMMANSÄTTNING OCH KVALITETSPRISSÄTTNING
Mjölkens pris består av följande element:
• 	Grunddel
• 	Sammansättningsdel
• 	Perioddel
Grunddel
Mjölkens grunddel omfattar mjölkens kvalitetsprissättning och kvalitetsavtalstillägg.
Kvalitetsklassificering och -prissättning, bakterie- och celltal:
Kvaliteten fastställs minst två gånger per månad, då man mäter mjölkens cell- och
bakterietal. Om man har tagit flera prover än två under en månad, så beaktas de alla
när men räknar medeltal.
Klassificering av gårdsmjölk:
Bakterier: Resultaten enligt enheter som bildar bakteriehärdar klassificeras enligt glidande geometriskt medeltal från två senaste månaderna.
Celler: Celltalet klassificeras enligt glidande geometriskt medeltal från de tre senaste
månaderna.

Klass

Bakteriehärdar,
två månaders geomet.
medeltal

Somatiska celler,
tre månaders geomet.
medeltal

E
I
II

Under 50 000 st/ml
50 000–100 000 st/ml
Över 100 000 kpl/ml

Under 250 000 st/ml
250 000–400 000 st/ml
Över 400 000 st/ml
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Obehandlad mjölk som överlåts från produktionsgården:
EG förordning nr 853/2004
Europeiska parlamentets och rådets förordning nr 853/2004, avsnitt IX, kapitel III:
Då antalet enheter som bildar bakteriehärdar i mjölk som har producerats på gården överskrider 100 000 st/ml räknat som geometriskt medeltal för två månader eller då antalet
celler överskrider 400 000 st/ml räknat som geometriskt medeltal för tre månader, ska
man inleda ett förfarande för att trygga att den obehandlade mjölken inte marknadsförs.
Om den obehandlade mjölken inte fyller dessa villkor, ska mejeriet som mottar mjölken
anmäla ärendet till behörig myndighet och utföra åtgärder för att korrigera situationen.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel 1368/2011
Sammansättningsdel
Mjölkens sammansättnings- och kvalitetsprissättning grundar sig på prover som tas
minst två gånger per månad av gårdsmjölken och den sammansättning och kvalitet som
fastställs från dem. Vid fastställande av sammansättning analyseras mjölkens fett- och
proteinhalt. Av gårdens analyser räknar man ut det aritmetiska medeltalet för proverna
under två senaste månaderna.
7.4. DEFINIERING AV SAMMANSÄTTNINGEN
Vid definiering av mjölkens sammansättning analyseras fett- och proteinprocenten. Till
fett- och proteinvärden inverkar bland annat utfodring, koras och ålder samt hur länge
sedan kon kalvat. Aritmetiska medelvärdet fås från de två föregående månadernas mjölktanksproverna. Mjölkens prissättningen baserar sig på prissättningsproverna från mjölktanken samt sammansättningsbestämmelserna.
7.5. KVALITETSBESTÄMMELSERNA
Mjölkens kvalitetsprissättning baserar sig på prissättningsprover, som baserar sig på
tre månaders somatiska celltal och två månaders bakterieantal, varifrån uträknas
geometriska medeltalet.
7.5.1 Somatiska celltalet
Celltalet kan användas som en indikator för mjölkkons hälsotillstånd i juvret.
En frisk ko har lågt celltal medan en inflammation i juvret höjer på celltalet.
7.5.2 Bakteriernas helhetsantal
I en frisk kos juver har mjölken inga bakterier. Bakterierna kommer till mjölken
via spenkanalen, från spenens och juvrets yta och från mjölkningsmaskinernas
ytor. Hur mycket bakterievärdet stiger i mjölken beror på temperaturen, tiden
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samt bakteriernas kvalitet. Det är främst renheten och hygienen i ladugården
som inverkar på bakteriemängden i mjölken som kommer till mejeriet.
Bakteriernas helhetsantal stiger ifall det är problem i kylandet av mjölken
eller problem i tvätten av gårdstanken/mjölkningsutrustningen.
7.5.3 Antibiotikabestämmelser
Antibiotikaprov görs två gånger i året från prissättningsprovet. Kvalitetsgranskningsprov tas från alla gårdar vid varje hämtning. Ifall man misstänker t.ex.
antibiotika i mjölklassen så analyseras proverna.
7.5.4 Kvalitetsgranskning med hjälp av sinnen
Mjölkbilens chaufför gör en granskning av mjölken innan den pumpas över till
mjölkbilen. Chauffören granskar mjölkens temperatur, utseende och/eller lukten.
7.6. ÖVRIGA ANALYSER
7.6.1 Fryspunkt
Fryspunkten fastställs från alla betalningsgrundande prover. Provresultatet
är informativt och det påverkar inte prissättningen. En högre fryspunkt
indikerar att det finns vatten i mjölken eller att mjölkens sammansättning
avviker från det normala på något annat sätt. Fryspunkten varierar bland
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annat beroende på ras, period och utfodring. Oftast beror förändringar i
fryspunkten på tekniska fel, vilka leder till att det blir vatten kvar i mjölkrören eller mjölktanken. Betydande eller återkommande vatten i mjölken är
en grund för sänkning av kvalitetsklassen eller avbrytande av hämtningen.
Mjölkens normala fryspunkt är – 0,516 °C – 0,545 °C.
7.6.2 Urea
Urea används för att följa upp hur balanserad utfodringen är. Urean fastställs från alla prov. Mjölkens ureaanalys utförs från samma tankmjölkprov
som alla andra analyser. Ureatalet vittnar om balansen mellan protein och
energi i utfodringen. Normalt värde för urean är 25–35.
7.6.3 Analyser i avvikande situationer
Om det uppstår speciella situationer med risk för att mjölken innehåller
främmande ämnen eller mikroorganismer kan särskilda analyser genomföras.
Proverna analyseras med kod 72.
7.6.4 Serviceanalyser
Producenterna kan beställa serviceanalyser med kod 72 och 75 för att följa
upp mjölkkvaliteten på tankmjölk eller enskilda kor.
7.6.5 Fria fettsyror (FFA-värde)
Fria fettsyror analyseras från tankmjölken, inte från prover från enskilda
djur. Analysområdet för FFA-värdet är 0,1 mmol/100 g fett. Normalt
resultat för fria fettsyror i mjölk är <1 mmol/100 g fett. Ökning av fria
fettsyror kan bero t.ex. på fel i anordningarna (t.ex. för kraftig blandning av
mjölken, luftläckage i mjölkmaskinen) eller på foder av dålig kvalitet. Högt
FFA-värde leder till felsmak. FFA-värdet påverka inte mjölkens prissättning.
7.7. RAPPORTERING AV ANALYSRESULTAT
Analysresultaten finns i producentwebben eller meddelas på annat sätt inom två dygn
eller genast då analysresultaten är klara. Resultatet av analys av sporbildande bakterier
tar längre tid. Producenten får textmeddelande om förhöjda cell- och bakterietal.
Analysresultaten skrivs ut på det kvitto som mjölkbilens skriver ut och på mjölklikviden.
7.8. PRODUCENTTJÄNSTER
Gårdarna kan få kvalitetsrådgivning i ärenden i anknytning till mjölkens kvalitet.
Mejeriernas producenttjänster definieras noggrannare i mejeriernas egna
kvalitetshandböcker.
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8. Uppföljning av Arla Finland Kvalitetsprogram
8.1. KOMPANJONSKAPSBESÖK ENLIGT KVALITETSPROGRAMMET
Uppföljningen av Arla Finlands Kvalitetsprogram grundar sig på kompanjonskapsbesök. Kompanjonskapsbesöket utförs av mejeriets rådgivare eller av mejeriet
befullmäktigade rådgivare. Observationerna under kompanjonskapsbesöket antecknas. Information om de saker som gås igenom under kompanjonskapsbesöket sänds
till producenten före besöket. En kopia på kompanjonskapsbesöksblanketten sänds
till producenten. Blanketten innehåller uppgifter om gården och på den antecknas vad
som är bra och vad som ska utvecklas. En kopia på blanketten bevaras på gården, så att
den vid behov kan företes t.ex. hälsogranskare eller mejeriets rådgivare.
8.1.1 Kvalitetsprogrammets kompanjonskapsbesök
Ett kompanjonskapsbesök (auditering) utförs på varje gård vart tredje år.
Kompanjonskapsbesöket görs tillsammans med producenten, så att man
kan dryfta gårdens styrkor och vad som kan förbättras.
8.1.2 Auditeringens resultat
• 	Inga anmärkningar.
• 	Det finns någonting att korrigera, funderar tillsammans på korrigerande
åtgärder.
• 	Förkastad, hämtningen avbryts på bestämd tid:
• 	Djurens hälsa eller välfärd hotad.
• 	Mjölkens kvalitet fyller inte livsmedelssäkerhetens krav.
• 	Hämtningsförhållandena fyller inte säkerhetskraven.
8.1.3 Inledande kompanjonskapsbesök
Då en ny producent börjar leverera mjölk till Arla Finland samarbetsgruppens
mejeri, ska ett inledande kompanjonskapsbesök utföras på gården.
8.1.4 Uppföljande besök
Om det konstateras brister i gårdens verksamhet och de förutsätter ett
uppföljande besök, utförs besöket inom utsatt tid.
8.1.5 Gårdsbesök för återupptagning av hämtningen
Om hämtningen har avbrutits för viss tid, kan hämtningen återupptas
då man genom gårdsbesök har konstaterat att bristerna har korrigerats.
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8.2. SKADESTÅND
8.2.1 Ersättningsskyldighet
All mjölk som sänds till mejeriet ska vara normal och den får inte ha
förändringar och den får inte innehålla främmande ämnen. Om mjölk
av dålig kvalitet som har sänts från gården förorsakar förluster för
mejeriet, har mejeriet rätt att kräva skadestånd av producenten.
Om gårdsmjölken till exempel innehåller antibiotika och man blir
tvungen att förstöra mjölk för att den inte duger som livsmedel, så är
producenten ersättningsskyldig.
8.2.2 Nedsatt mjölkpris
Upprepad betydande kvalitetsavvikelse i gårdsmjölken kan förorsaka att
mjölkens klassificering sänks till lägsta klassen. Sänkningen minskar på det
pris som betalas för mjölken.
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8.2.3 Avbruten hämtning av mjölk
De beskrivna grunderna för avbruten hämtning är gruppens miniminivå, som
enskilda mejerier och andelslag kan avvika från genom att ställa strängare krav.
8.2.4 Avbrottsgrunder som beror på mjölkens mängd och kvalitet
Grund och precisering/åtgärd:
Konstateras rester av brunsthämmare i gårdsmjölken
• 	Förorsakar återkommande kvalitetsavvikelse för lasset.
Antal somatiska celler i gårdsmjölken:
• 	Tre månaders geometriska medeltal för andra konsekutiva gången
i II-klass eller förorsakar återkommande kvalitetsavvikelse för lasset.
Antal enheter som bildar bakteriehärdar i gårdsmjölken
• 	Två månaders geometriska medeltal för andra konsekutiva gången
i II-klass eller förorsakar återkommande kvalitetsavvikelse för lasset.
Smörsyrabakteriernas antal i gårdsmjölken
• 	Tredje konsekutiva provet innehåller >3100 st/l och förorsakar
återkommande kvalitetsavvikelse för lasset.
Gårdens mjölkmängd
• 	Då mjölkmängden som hämtas från gården återkommande
är <150 liter/hämtning.
• 	Tillfällig minskning i mjölkmängden förorsakar inte avbrott i
hämtningen.
8.2.5 Avbrottsgrunder som beror på djurens välfärd och hälsa
Mottagningen av mjölk avbryts på grund av djurens välfärd i samarbete
med övervakande myndighet eller kontrollveterinär, om det är möjligt.
Grund och precisering/åtgärd:
Djurens brist på foder
• 	Då djurens uppskattade medelproduktion är mindre än 4 000 kg eller
då ureavärden återkommande < 10 mg/100 ml eller brist på vatten.
Trängsel
• 	Avbrott på viss tid, tills utrymmen uppfyller
djurskyddsbestämmelsernas minimikrav.
Djurens/djurstallets betydande smutsighet.
• 	Avbrott på viss tid, tills utrymmen uppfyller
djurskyddsbestämmelsernas minimikrav.
Korna inte mjölkade/djuren sköts inte.
• 	Avbrott på viss tid, tills skötseln uppfyller
djurskyddsbestämmelsernas minimikrav.
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Djurstallets tekniska skick.
• 	Avbrott på viss tid, tills djurstallet är i skick.
Smittosam djursjukdom har konstaterats på gården.
• 	Avbrott på viss tid, tills gårdens djur konstateras vara friska.
8.2.6 Hämtningsförhållanden
Grund och precisering/åtgärd:
Osnygghet i mjölkrummet och dess omgivning
• 	Avbrott på viss tid, tills förhållandena är i skick.
Vägen och vändplatsen i dåligt skick
• 	Avbrott på viss tid, tills förhållandena är i skick.
Hämtningens och rådgivningens arbetssäkerhet: djur (t.ex. hundar),
konstruktioner, hotfullt beteende.
• 	Avbrott på viss tid, tills förhållandena är i skick.
8.3. ÖVERKLAGANDE
Om producenten har en avvikande åsikt om utvärderingen av gårdens verksamhet eller
givna sanktioner, har producenten rätt att överklaga. Klagomålen behandlas av mejeriets
styrelse/förvaltningsråd.
8.4. UPPFÖLJNING AV MJÖLKENS KVALITET
8.4.1 Geometriskt medeltal
OBEHANDLAD MJÖLK SOM ÖVERLÅTS FRÅN PRODUKTIONSLÄGENHET: Då antalet
enheter som bildar bakteriehärdar i mjölk som har producerats på gården överskrider
100 000 st/ml räknat som geometriskt medeltal för två månader eller då antalet celler
överskrider 400 000 st/ml räknat som geometriskt medeltal för tre månader, ska man
inleda ett förfarande för att trygga att den obehandlade mjölken inte marknadsförs.
Om den obehandlade mjölken inte fyller dessa villkor, ska mejeriet som mottar mjölken
anmäla ärendet till behörig myndighet och utföra åtgärder för att korrigera situationen.
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel 1368/2011
8.5. ÅTERUPPTAGNING AV HÄMTNINGEN EFTER AVBROTT
8.5.1 Förkastat gårdsbesök eller vägrar gårdsbesök
Återupptagning av mjölkhämtningen förutsätter godkänd eller till sina
huvuddelar godkänd auditering.
8.5.2 Försämrad mjölkkvalitet
Mjölkhämtningen kan återupptas då man genom prover har kunnat påvisa,
att mjölken fyller ställda kvalitetskrav.
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9. Lagar och förordningar som har granskats
Källor:
Primärproduktionsförordningen
Förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel 1368/2011, 84/2017
Förordning om skydd av djur under transport EG 1/2005
Livsmedelslagen 23/2006
Förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG) 853/2004
Djurskyddsförordning 396/96
Djurskyddslag 247/1996
Lag om djursjukdomar 441/2013
Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel (Eviras
anvisning 12571/1,28.9.2015)
EU:s fågel- och habitatdirektiv
EG:s förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, EG 178/2002
EG:s förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet, EG 1005/2009
Lag om transport av djur 1429/2006
Lag om medicinsk behandling av djur 387/2014
Lag om ett system för identifiering av djur 238/2010
Lag om gödselfabrikat 539/2006
Allmänna krav för användning av medicin
JSM:s förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur 17/2014
JSM:s förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 548/2012
JSM:s förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur 21/2014
JSM:s förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma 6/EEO 2004
JSM:s förordning om identifiering av nötkreatur 326/2015
Nitratförordning 931/2000
Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, (guide ProAgria)
Foderhygienförordning 183/2005
Karenstider för mediciner som används för produktionsdjur
Tvärvillkor
Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten 1258/2011
Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur
1054/2014
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur 592/2010
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned
ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser 452/2009
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